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Eén contactpersoon voor alle zorgen

Jaccoline Caprino werkt momenteel vanuit
Bureau Jeugdzorg Drenthe als vaste contactpersoon
voor het samenwerkingsverband voor basisscholen
SWV 4.02 in Hoogeveen. Zo levert zij haar bijdrage in
het adequaat oppakken van signalen uit het onderwijs.

‘Als het zorgteam van het samenwerkingsverband mij belt,
weet ik dat ze gedaan hebben wat ze konden. En ik weet
dan ook wat er van mij verwacht wordt.’ Jaccoline geeft
advies en consult. Als het nodig is, volgt er een aanmelding-
gesprek bij Bureau Jeugdzorg Drenthe.‘Ik breng de zaak in
bij het aanmeldoverleg en er wordt een casemanager toege-
wezen.’

De Provincie Drenthe ondersteunt dit initiatief in Hoogeveen
en een zelfde initiatief van het SWV 4.05 in Emmen. Als de
werkwijze bevalt wordt dit na de zomervakantie uitgebreid
naar alle Drentse samenwerkingsverbanden.

Geeske Kragt, beleidsadviseur jeugdzorg van de Provincie
Drenthe, hoopt dat deze werkwijze ertoe bijdraagt dat er
nog preventiever gewerkt wordt.‘Vanuit de Provincie zetten
we heel erg in op preventief handelen. Wat scholen zelf
kunnen regelen, dichtbij de bron, is pure winst. Bureau
Jeugdzorg kan hierbij ondersteunen. Onder meer door snel
en efficiënt te indiceren voor meer hulp als de school er alles
aan gedaan heeft. De medewerker van BJZ kan vertrouwen
op de deskundige en professionele inbreng en zorg van de
scholen zelf. Zo moet het gaan werken.’
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Elke school kan te maken krijgen met kinderen die opvoed- en opgroei-
problemen hebben. Toch lijkt het op sommige scholen wel mee te val-
len. De kinderen doen het daar bijna allemaal goed. Breedbeeld deed
navraag naar de ervaringen van directeur Piet Wolters van Christelijke
basisschool ‘t Kompas in Gasselternijveen

In Hoogeveen heeft het samenwerkingsverband SWV 4.02 een
Zorgadviesteam in het leven geroepen om oplossingen te vinden voor
kinderen die binnen school niet adequaat geholpen lijken te kunnen
worden. Een inspirerend voorbeeld wellicht voor velen. Djimmer Bosman
aan het woord in Zorgadviesteam aan de Wielewaal in Hoogeveen

Soms is het verwijzen naar jeugdzorg vanuit het onderwijs een regel-
rechte ramp. Vooral als het water je al tot aan de lippen staat. Dit blijkt uit
het verhaal van directeur Kees Terheide van Scholengemeenschap
Wolfsbos Hoogeveen

In Emmen heeft het samenwerkingsverband SWV 4.05 ook een
Zorgadviesteam opgericht. De werkwijze is minder formeel dan die in
Hoogeveen, maar daarom niet minder boeiend. Coördinator Martin
Zuidema vertelt hoe hij zijn irritatie omzet in energie in
Zorgadviesteam aan de Mantingerbrink in Emmen

In Assen werkt zorgcoördinator Marjan Fredriks hard aan de opzet van
een perfect geoliede interne zorgstructuur. Zij vraagt zich af waarom
Bureau Jeugdzorg niet wil aansluiten bij de structuur die zij heeft opge-
zet. Dit is te lezen in Zorg op het Dr. Nassaucollege in Assen

Een van de belangrijke medespelers van school in de zorg om leerlingen
naast de jeugdgezondheidszorg is het (school)maatschappelijk werk.
Mooi, divers en pittig werk soms, waarvan de professionaliteit niet altijd
voldoende gewaardeerd wordt. Een persoonlijk portret van maatschap-
pelijk werkster Titi Kamst in Schoolmaatschappelijk werk in Borger-
Odoorn

Om de knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg het
hoofd te bieden wil Bureau Jeugdzorg Drenthe graag de dialoog aan-
gaan. Omdat het beter is te praten met een mens dan met een instantie
worden er contactpersonen aangesteld. Op beleidsmatig niveau is de
contactpersoon Theo Platje. Hij geeft antwoord op de meest pregnante
kritische opmerkingen die Breedbeeld hoorde in Kritiek vanuit het
onderwijs: antwoorden van Bureau Jeugdzorg

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg
Drenthe legt uit wat ze wel en niet kunnen betekenen voor mensen die
bellen in Bel liever tien keer te veel dan één keer te laat
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Voorwoord 
Wat achter gesloten deuren van het huisgezin
verborgen blijft, manifesteert zich vaak wel op
school. Zo beschouwd is elke school niet alleen
een plek waar jonge mensen leren en zich ont-
wikkelen, maar - in termen van zorg - ook een
vindplaats van kinderen en jongeren met
opvoed- en opgroeiproblemen.
De professionals in het onderwijs (van peuter-
speelzaal tot en met beroepsonderwijs) 
ontmoeten in Drenthe ongeveer 95.000 kinde-
ren en jongeren. Als we de statistieken erbij
leggen, kunnen we zeggen dat zeker 14.250
van de jeugdigen in Drenthe te maken hebben
met lichtere opvoed- en opgroeiproblemen.
Daarnaast zijn er nog eens zeker 4.750 jeugdigen
bij wie sprake is van ernstige problematiek.
De spreiding over de scholen is niet keurig
evenredig. Maar als dat wel zo was zou het
betekenen dat in elke klas van dertig leerlingen
vier of vijf kinderen zitten met lichtere proble-
men en één of twee met ernstige problemen.
Wat ieder weldenkend mens deze kinderen
toewenst is dat ze allemaal zo snel en zo goed
mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Ook al omdat dan de kans op het ontwikkelen
van ernstiger problemen veel kleiner wordt.
Het ideaal is mooi, maar hoe werkt het nu echt?
Signaleert de school alles? Kan dat? En gaat
het wel goed met de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdzorg?  
Breedbeeld ging op onderzoek uit en beschrijft
op realistische wijze wat er speelt. In het begin
van het pad naar samenwerking blijken wat
stekelige doornen te liggen, terwijl we toch
zoeken naar rozen.
Lees mee en aarzel niet te reageren op
www.nogwatbrederbeeld.blogspot.com

Joke Wiggerink & Cees Wierda
adjunct-directeur directeur



‘t Kompas is een Christelijke Dalton-

school. Directeur Piet Wolters heeft zijn

hele carrière aan ‘t Kompas gewijd.

De school is de laatste jaren royaal

gegroeid en telt 145 leerlingen.

Breedbeeld vroeg Piet wat ‘t Kompas

aan leerlingenzorg doet. En hoe zijn

ervaringen zijn met de aansluiting

tussen onderwijs en jeugdzorg.

Piet Wolters kan de problematiek op zijn school
wel uit het hoofd schetsen.‘Dyslexie en ADHD
kom je af en toe tegen. En daarnaast werken we
voor een vrij substantieel deel met handelings-
plannen voor onze leerlingen.’ En dat betekent
dat de kinderen al dan niet tijdelijk een aangepast
programma volgen, omdat ze de stof anders niet
goed onder de knie krijgen. Voor de kinderen die

duidelijk niet aan de eisen van het CITO zullen
kunnen voldoen wordt gewerkt met ‘uitstroom-
profielen’. Het einddoel wordt in dat geval voor
het kind aangepast.

‘De rol van de leerkracht in de begeleiding bij
cognitieve en sociaal-emotionele problematiek is
veel belangrijker geworden. Vroeger besprak je
probleemgevallen met de begeleidingsdienst van
Kobalt. Dan kon de leerkracht een probleem
inbrengen en dan werd verteld wat hij of zij
moest doen. Ik vind dat dat nu verbeterd is. Er
wordt veel meer gekeken naar wat de leerkracht
al gedaan heeft en wat hij of zij kan doen. Onze
schoolpsycholoog coacht de leerkrachten, de
intern begeleider geeft feedback. Ik zie ook dat
leerkrachten zich steeds competenter gaan voelen

op het gebied van leerlingbegeleiding.’

Binnen ‘t Kompas kan goed gedifferentieerd wor-
den.‘Binnen het Daltononderwijs werken kinde-
ren sowieso al heel zelfstandig, de leerkrachten
zijn daar erg op ingespeeld. Ze zijn over het alge-
meen zeer goed in organisatie en klassenmanage-
ment. Daardoor is het heel goed mogelijk om
meerdere kinderen, ondanks de aanpassingen,
toch gewoon binnen de groep te houden’ vertelt
Piet met trots. Grenzen zijn er ook, geeft hij aan.
’Soms is speciaal onderwijs toch beter voor een
kind. Dat blijft wel zo. Bovendien zijn er grenzen
aan wat een leerkracht aankan. Een of twee
ADHD-ers in een klas is nog wel te doen, maar
drie, dat trekt een te zware wissel.’

Ook kinderen die wat minder goed mee kunnen
komen, houden op ‘t Kompas hun zelfrespect. Ze
bungelen er niet meer bij, zoals vroeger vaak het
geval was op school. De moeilijker lerende kinde-
ren gaan gewoon zelfstandig werken. Op hun
eigen niveau.‘Een meisje met leermoeilijkheden

kan net zo goed als de klasgenootjes zeggen:
‘nou meester, ik ga nu even op de computer wer-
ken hoor’. En dat daar dan een aangepast reken-
programma op staat, dat maakt niet uit. De andere
kinderen kijken er niet raar van op. Die werken
ook achter de computer immers. Wij geloven heel
erg in deze werkwijze.’

Op de vraag welke sociaal-emotionele problemen
er spelen bij de kinderen, blijkt dat Piet het grote
aantal echtscheidingen ziet als een van de grote
veroorzakers van leed.‘Het is nu schering en
inslag dat mensen scheiden. En het mag wel
ouderwets zijn en ik kan het wetenschappelijk
ook niet onderbouwen, maar ik denk dat je je
kinderen daar als ouders schade mee berokkent.
Kinderen zijn gebaat bij een beetje harmonie.’
Zijn indruk is dat veel kinderen tegenwoordig ook
een vader missen.‘Ik prijs me dan ook gelukkig
met de samenstelling van ons team. We hebben
niet alleen alle leeftijden, wat ik erg belangrijk
vindt, maar we hebben ook vier mannen in het
team. Ik denk dat dat voor de ontwikkeling van de
kinderen wel goed is. Ze hebben een beetje meer
ontzag als ze een mannenstem horen. Ze zijn dat
zware geluid niet meer gewend.’

‘t Kompas doet haar uiterste best om de begelei-
ding van kinderen met gedragsmatige of sociaal-

emotionele problemen zo goed mogelijk vorm te
geven. Het aantal kinderen dat extra zorg nodig
bleek te hebben is volgens Piet Wolters te tellen
op de vingers van één hand. En dan ging het om
cognitieve problemen.

Contacten met Bureau Jeugdzorg Drenthe zijn er
ook. Piet neemt zelf regelmatig deel in het buurt-
netwerk van de regio. Hij vindt dat ook belangrijk.
‘We vergaderen eens in de vijf weken en als vast
onderdeel wordt er altijd gevraagd wie een casus
wil inbrengen.’ Volgens Piet zijn de casuïstiek-
besprekingen inmiddels verbeterd.‘Vroeger gingen
we vaak heel verkrampt om met privacy. Dat werd
echt heel onecht. Dan wist je dat iemand iets wist,
maar die zei dan niets vanwege ‘de privacy’. Dat is
beter nu, en daar ben ik heel blij mee.’ Als er iets
loos is op school en Piet wil meer weten, dan belt
hij met Ria de Lange van Bureau Jeugdzorg
Drenthe.‘Die ken ik, die vertrouw ik, ze heeft een

behoorlijke staat van dienst.’ Als Piet hoort van de
nieuwe plannen om Bureau Jeugdzorg niet meer
te laten deelnemen in de buurtnetwerken, rea-
geert hij spontaan en niet echt vrolijk. Hij gelooft
niet in structuren op afstand.‘Als ik mijn vragen
neer moet leggen bij een contactpersoon die ik
niet ken, dan heb ik op voorhand geen vragen
meer. Volgens mij moet je dat niet willen. De
kracht van een netwerk in de eigen buurt is nou
juist dat je heel praktisch kunt zijn, dat je samen
weet over wie je het hebt. Dat veranderen, lijkt mij
een heilloze weg. Misschien zie ik het fout hoor.
Maar dit is mijn spontane reactie.’

Met vermoedens van kindermishandeling heeft
Piet vrij zelden te maken gehad.‘Ik weet dat het
volgens de boekjes wel vrij veel voor moet
komen. Vier van onze leerkrachten hebben een
training signaleren van kindermishandeling
gevolgd. We zijn er eens voor gaan zitten. En dan
ga je in gedachten alle leerlingen eens bijlangs.
We konden er eigenlijk niet een vinden waarbij
we ons dit konden voorstellen. Het is misschien
een gekke vergelijking, maar laatst op de voetbal-
club zaten we een biertje te drinken. Toen zei een
van de jongens dat er statistisch gezien in het
team tenminste één homo zou moeten zitten.
Maar ja, dat is ook niet het geval. Dus statistieken
zeggen ook niet alles.’

Christelijke Daltonschool ‘t Kompas in Gasselternijveen

Basisschool ‘t Kompas. Het is de tweede school die
je tegenkomt als je Gasselternijveen inrijdt. De
school ligt heel rustig. Er liggen wel wat huizen
achter de school, maar ze kijken niet rechtstreeks
uit op het plein. In de gezellig ingerichte hal zit-
ten meisjes in roze en oranje kleertjes ingespan-
nen op een computerbeeldscherm te turen. 

Dan op de kamer van Piet Wolters, die al dertig
jaar aan de school werkt, de laatste tien jaar als
directeur. De ruimte is een toonbeeld van orde.

In een curverbox in de hoek zitten allemaal kleine
frutseltjes. Kinderdingen. Daar mogen kinderen
die jarig zijn geweest iets uitkiezen. Een pen aan
een koordje, een sticker van een monster met
grappige oogjes. Viltstiften. 

Er wordt aan de deur geklopt. Zachtjes, dan nog
eens. Een kleine jongen met grote blauwe ogen
schuift behoedzaam de deuropening binnen. Hij
kijkt verlegen naar meester Piet en hij draagt een
groot dienblad voor zich uit. Vol met plakjes stok-
brood. Hij houdt het de meester voor.

‘Goh lekker, Johnny. Hebben jullie dat zelf gebak-
ken?’ De meester neemt een plakje. Nou heerlijk
hoor. Mag die mevrouw die daar zit ook een stuk-
je proeven?’ Dat mag wel van Johnny. Het smaakt
wel echt naar brood. En misschien naar beduimel-
de kindervingertjes, maar dat kan inbeelding zijn.

‘Nou’ zegt meester Piet. ‘Dat was lekker hoor. Zeg
maar tegen juf Lida dat het heel goed gelukt is,
het brood.’ Dat zal Johnny doen. Hij vertrekt weer,
op weg naar de volgende missie. Het gesprek
wordt voortgezet.

‘Zorgleerlingen bungelen er
niet meer bij, zoals vroeger
vaak het geval was op school...’

‘De kracht van een netwerk in
de eigen buurt is nou juist dat
je samen weet over wie je het
hebt. Dat veranderen, lijkt mij
een heilloze weg..’. 

Piet Wolters

het jongetje dat het brood komt brengen
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SBO-school De Carrousel. In dat gebouw werkt
Djimmer Bosman. Hij zit al dertig jaar in het
onderwijs. Tegenwoordig is hij voorzitter van het
Zorgteam van het Samenwerkingsverband 4.02.
De school ligt in Hoogeveen in een buurt met
vogelnamen. Dit is de Wielewaal 1. Hierin zijn de
vroegere LOM en MLK school samengevoegd. De
school ligt middenin een woonwijk. Er liggen ook
veel scholen in de omgeving, als je niet oplet sta
je bij een andere school. Dat geeft niet, want daar
weten ze ook wel wie Djimmer Bosman is. 

Dan op de kamer van Djimmer. In een hangmap-
penkast aan de zijkant hangen mappen met daar-
op de namen van de christelijke basisscholen uit
Hoogeveen en omgeving. Van groot tot klein, ze
zijn vertegenwoordigd. Het zijn er 28 in totaal.
In elke map zitten dossiers van leerlingen over

wie de basisschool consult gevraagd heeft aan het
zorgteam. Djimmer is blij om geïnterviewd te
worden en loopt af en toe heen en weer om iets
nóg interessanters op te zoeken. 

Er wordt aan de deur geklopt. Een kleine stevige
jongen met grote blauwe ogen loopt verlegen
naar Djimmer toe. Op de tafel ligt een blokje met
een sticker erop van een dolfijn. ‘Oh!’ zegt
Djimmer, ‘Sorry Steven. Ik zat zo druk te praten
met deze mevrouw dat ik helemaal vergeten was
jouw blokje terug te geven.’ Hij pakt het blokje
op, het is een kubusje met op elk vlakje een sym-
bool, en geeft het aan Steven. 

Steven wil wel proberen uit te leggen hoe dat
blokje werkt. ‘Als je het rode vlakje bovendoet,
dan wordt je niet gestoord in de klas. En groen

dat is: je mag praten. Het vraagteken is als je een
vraag hebt’. De uitleg is duidelijk. Djimmer zegt
tegen Steven. ‘Nou Steven, weet je wat ik nou zo
leuk vindt? Ik zag dat jij steeds probeerde de ogen
van die mevrouw op te zoeken. Dat is heel goed.
Want als je iemands ogen ziet, dan kun je ook
beter luisteren.’ Steven knikt, hij snapt het en het
klopt!

Met nauwelijks te verbergen trots loopt Steven
naar de deur. Op de vraag wat die dolfijn eigenlijk
op het kubusje doet, antwoordt hij een beetje bal-
dadig. ‘Dat is mijn plaatje’. En waarom een plaat-
je en niet je naam? ‘Ja, dat mocht niet van de
meester!’ En hij loopt parmantig de deur uit, hij
heeft nog meer te doen vandaag. Het gesprek
wordt voortgezet.
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Het SWV 4.02 in Hoogeveen is een samenwer-
kingsverband van christelijke basisscholen in
de regio Hoogeveen. In totaal bedienen deze
scholen 5000 leerlingen. Djimmer Bosman is
de voorzitter van het bovenschoolse zorgteam
dat adviseert over leerlingen waar zorgen over
bestaan. Er zijn inmiddels circa 600 zorgdossiers
aangelegd. De provincie Drenthe acht de werk-
wijze in Hoogeveen een voorbeeld van good
practice. Breedbeeld legde een vinger aan de
pols, en ja - een krachtige slag blijkt voelbaar.

Voor een deel moet het succes van het boven-
schoolse zorgteam wel te danken zijn aan de per-
soon en de inzet van Djimmer Bosman. Hij zelf
benadrukt dat het niet alleen zijn werk is maar de
inzet van alle bij het zorgteam betrokken mensen.
Hij heeft het druk zegt hij aan het begin van het
interview. Maar eenmaal op gang raken we niet
uitgepraat.

Djimmer zelf is in 1972 begonnen als leerkracht in
het basisonderwijs. Hij werkte van 1976 tot 1978
op een heel klein Nederlands schooltje in Bagdad
en raakte gefascineerd door de enorme niveau-
verschillen tussen kinderen, soms uit één gezin.
‘De een kan dan al lezen, maar geen dictee, de
ander leert binnen drie maanden een vreemde
taal, dan ga je je toch afvragen hoe dat kan.’
Terug in Nederland kwam hij in het MLK onderwijs
terecht. En daar is hij gebleven ‘als je eenmaal met
dat virus bent behept gaat het nooit meer weg.’

Het LOM en MLK zijn samengegaan in wat nu
‘Speciale basisschool De Carrousel’ heet. Het lan-
delijk onderwijsbeleid is erop gericht om kinderen
steeds meer en langer naar de reguliere basis-
school te laten gaan. Toen heeft het samenwer-
kingsverband rondom De Carrousel de kans
gegrepen om hun zorgteam te versterken en
te verbeteren, zodat ze als goed en vooral ook
prettig ‘bovenschools Zorgadviesteam (ZAT)’
zouden kunnen gaan functioneren. En dat lukt
heel goed. Het samenwerkingsverband werkt vol-
gens de verzekeringsgedachte: met elkaar - voor
elkaar. De aangesloten scholen betalen jaarlijks
een vast bedrag per leerling om van diensten

van het zorgteam gebruik te kunnen maken.
Regelmatig komen intern begeleiders (IB-ers) van
verschillende scholen met vragen naar het team.
De vragen variëren. Van een vraag over didactische
zaken als bijvoorbeeld een prismabril voor een
kind met dyslexie tot aan een vraag over sociaal-
emotionele zaken als een moeder die verdacht
wordt van Münchausen by Proxy.

Djimmer: ‘Ik moet wel zeggen dat er in het geven
van adviezen een omslag heeft plaatsgevonden.
Ik ben zelf nog van de oude opleiding. Ik heb heel
erg meegekregen dat ik altijd degene ben die
alles aan moet dragen. Zo was dat vroeger voor
de klas ook: een kind kan iets niet, jij gaat helpen
en zeggen hoe het moet. De neiging is dan, dat je
dat ook doet naar de mensen die je advies komen
vragen. Maar zo werken we niet hoor, we hebben
bijgeleerd. Het idee is dat je met de IB-er mee-
denkt en advies geeft. De IB-er nog sterker maken
dan hij of zij al is, dat is onze inzet. De intrinsieke
motivatie van de IB-ers en leerkracht, daar gaat
het uiteindelijk om. Alles wat zij zelf kunnen
oplossen is winst.’

De werkwijze van het bovenschoolse zorgteam is
vrij formeel zakelijk. Er is een digitaal aanmeldings-
formulier ontwikkeld dat uit de praktijk is gegroeid.
Het dient voorafgaand aan een consultatie te
worden ingevuld door de leerkracht en de IB-er.
‘Mijn voorganger Wiebe Oosterveld is ooit met dit
formulier begonnen en ik heb het de afgelopen
jaren nog wat bijgesteld,’ aldus Djimmer.

Bij oppervlakkige beschouwing vallen enkele bij-
zondere vragen op. Bijvoorbeeld vraag vier. Daar
staat het kopje ‘attributies’. Netjes verduidelijkt:
‘Waaraan worden de problemen toegeschreven?’
En onder het kopje volgen twee deelvragen.
‘Volgens ons worden de problemen veroorzaakt
door:... ‘ en ‘Het probleem blijft ons inziens
bestaan doordat:... ‘

In alle eenvoud toch tamelijk briljant. Want door
deze vragen wordt de leerkracht wel gedwongen
om echt goed na te denken over de eigen aanna-
mes. Verder wordt ondermeer gevraagd naar de
onderwijsomgeving, de genomen maatregelen en
de effecten daarvan. De vraag nodigt leerkrachten
uit om op hun eigen handelen te reflecteren. Ook
wordt gevraagd waar het kind relatief gezien in
uitblinkt. Kortom de ingrediënten voor fijne

creatieve oplossingen worden alvast bloot-
geprepareerd.

‘Leerkrachten vinden het niet altijd gemakkelijk.
Maar het is een voorwaarde voordat een leerling
bij ons kan worden ingebracht. Ouders zijn trou-
wens ook altijd op de hoogte van het feit dat hun
kind in ons zorgteam wordt besproken’. Op basis
van het ingevulde formulier maakt Djimmer een
conceptverslag, waarin helder samengevat wordt
wat er aan de hand is. ‘Ik voeg daaraan toe wat we
nog willen weten, met een motivatie waarom we
dat willen weten.‘

Het grote voordeel van de gevolgde formele
werkwijze is dat consultgesprekken met de IB-er
(al dan niet met de leerkracht erbij) in een half uur
gepiept zijn.‘Je zit dan niet maar wat ‘ins Blaue
hinein’ te praten.’ Meestal gaan IB-ers (soms
samen met een leerkracht) weer terug naar hun
school, gewapend met nieuwe ideeën, wellicht
hulpmiddelen zoals een time-timer, een advies
over het lopen van een BAS-rondje, een aangepast
weekschema en hopelijk ook met extra zelfver-
trouwen. En als externe hulp gezocht moet wor-
den, dan biedt het zorgteam graag ondersteuning.

Dit is waar ook Bureau Jeugdzorg Drenthe om de
hoek komt kijken.‘Jaccoline Caprino is onze vaste
contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg Drenthe.
En ik moet zeggen dat we heel blij met haar zijn,
ze is ervaren en analyseert snel. Het voelt prettig
om korte lijntjes te hebben. We hebben dit jaar
21 casussen ingebracht. De zwaarte varieerde; het
ging om sociaal-emotionele problematiek. Soms
bedreigend, of iets met een vader die dingen doet
die voor meisjes niet leuk zijn, als ik het zo netjes
genoeg zeg. En dat is allemaal goed opgepakt. En
ik ben blij dat ik Jaccoline even kan bellen als ik
me afvraag of bepaalde hulp al in gang is gezet.
Ik hoef alle details niet te weten. Maar ik bel of
mail wel. Bijvoorbeeld om te vragen: is er al
aandacht geweest voor de sovatraining van die
jongen? En als zij dan ‘ja’ zegt, dan weten wij als
team dat dat kind of gezin weer geholpen wordt.
Daar doen we het voor’.

Zorgadviesteam aan de Wielewaal in Hoogeveen

G o o d p r a c t i c e

‘Het samenwerkingsverband
werkt volgens de verzekeringsge-
dachte: met elkaar, voor elkaar...’ 

‘Door de formele werkwijze zijn
consultgesprekken snel gepiept.
Je zit dan niet maar wat
ins Blaue hinein te praten...’ 

het jongetje dat zijn blokje terug komt halen

Djimmer Bosman



‘Irene is een meisje van 17. Het gaat niet goed met
haar op school. Ze zit nu op een school die heel
erg is aangepast aan kinderen die problemen
hebben. De groepen zijn klein, de leerkrachten zijn
ingespeeld op het werken met moeilijke leerlingen.
Maar bij Irene is er meer aan de hand. Al vanaf het
begin dat ze op school zit speelt er psychiatrische
problematiek en het wordt echt extreem.

Natuurlijk moet Irene wel naar school, ze is leer-
plichtig. Maar op school wordt het steeds moeilij-
ker om haar te handhaven. In de klas praat ze aan
een stuk door, ze accepteert het niet als er aan-
dacht naar een ander gaat en niet naar haar.
Ze krast zich en vertelt de andere leerlingen bij
herhaling zelfmoordverhalen. Het geeft een
enorme onrust in de groep. 

Irene wordt verwezen naar de Centrale Opvang
(een voorziening die is opgezet in samenwerking
met Jeugdzorg Drenthe) voor een ‘time-out’ van
school en voor observatie om te bepalen wat nu
verder nodig is. Na een week of zes belt een ver-
tegenwoordiger van de Centrale Opvang met de
directeur van de school. ‘We vinden een indicatie
voor jeugdzorg voor Irene nodig. Daghulp lijkt de
beste optie.’ 

Het dossier gaat naar Bureau Jeugdzorg voor
een indicatie voor Daghulp. Het duurt lang. 

Irene’s tijd bij de Centrale Opvang zit er alweer
op, school heeft geen ruimte meer om Irene op te
vangen. De directeur heeft, geïrriteerd inmiddels,
een paar namen weten te achterhalen van

mensen die bij Bureau Jeugdzorg werken en die
misschien wat sneller zaken weten te regelen. De
strategie lijkt te werken: in ieder geval is de indica-
tie voor Daghulp na zijn telefoontje vrij snel rond. 

Maar dan blijkt ook dit geen volledige oplossing.
Wat blijkt: de Daghulp is maar voor enkele mid-
dagen. Bureau Jeugdzorg belt weer met een vraag
naar school. ‘Kan ze dan een paar middagen wel
bij jullie naar school?’ De directeur van de school
wordt kwaad: ‘We waren het er over eens dat we
met de beste wil van de wereld haar helemaal
niet meer konden opvangen. Als ze hier de school
binnenkwam was iedereen al in rep en roer. Hoe
kunnen ze dat dan nog vragen? Moeten we soms
bij de zorg voor de deur gaan liggen bidden en
smeken?’

‘Ik vind het vervelend om te moeten zeggen, maar
de laatste keren dat we echt hulp van de zorg
nodig hadden, zijn we behoorlijk teleurgesteld
geraakt, niet alleen dat we niet de hulp kregen die
we wilden, ook de manier waarop het georgani-
seerd en gecommuniceerd werd was niet in orde.
Ik neem dat niemand persoonlijk kwalijk, maar ik
ben verre van tevreden.’

Kees legt uit hoe de leerlingenzorg op zijn school
georganiseerd is. ‘Onze leerlingen hebben extra
begeleiding nodig. Ze komen uit de hele regio.
Assen, Beilen, Emmen, Steenwijk et cetera. En ze
komen juist bij ons omdat het op die andere
school niet meer ging.’
Op locatie Dikkenberg lukt het gelukkig vaak wel.
‘In 155 van de 160 gevallen kunnen wij de zorg-

plicht goed aan. Ook doordat we in kleine groe-
pen werken, maximaal 16 en soms 10 leerlingen.
Als een leerling een poosje echt niet kan functio-
neren op school, hebben we zelf een interne
oplossing. Voor vier of vijf leerlingen per jaar geldt
dat we ze verwijzen naar de Centrale Opvang. Die
voorziening is in samenwerking met Jeugdzorg
Drenthe opgezet.’

Wolfsbos is een grote scholengemeenschap. Kees ter Heide is directeur van de afdeling lwoo (leerwegondersteundend onder-

wijs) in Hoogeveen en locatieleider van locatie Dikkenberg. Daar wordt onderwijs geboden aan leerlingen tussen twaalf en

achttien jaar, die een leerachterstand hebben en die vaak ook te maken hebben met zwaardere sociaal-emotionele proble-

matiek. Gaat het een beetje goed met de zorg? Breedbeeld vroeg het aan Kees.

Hoewel de Centrale Opvang wat Kees betreft naar
tevredenheid werkt moet het nu weer anders
georganiseerd worden. Dat ergert Kees, die al wat
langer meeloopt in het vak.

‘Een samenwerkingsverband moet nu een
reboundvoorziening creëren. Het is niet mogelijk
om de huidige Centrale Opvang om te dopen tot
Rebound. Mede omdat de jeugdzorg niet meer de
regie mag hebben en de scholen die regie moe-
ten nemen. Dat betekent dat we opnieuw met aller-
lei partijen om tafel moeten, dat we opnieuw part-
ners moeten worden. A terrible feeling of déja vue.’

Kees is zelf van oorsprong leraar lichamelijke
opvoeding en wiskunde. Hij zet zich in om de kin-
deren op zijn school ondanks hun moeilijkheden
een zo goed mogelijke start mee te geven in het
MBO of HBO. De interne zorg van de school is
gecentreerd rond het mentoraat. De leerlingen
zien hun mentor veel, bij de leefstijllessen, bij de
mentoruren voor de groep en ook bij individuele
begeleiding. Daarnaast is er een klein zorgteam
aan de school verbonden, waarin diverse experts
verenigd zijn.

Bovenschools neemt Wolfsbos ook deel aan ‘De
Zorgkoepel’; dit is een netwerk waarin ook de GGZ
en jeugdzorg vertegenwoordigd zijn, maar echt
warm wordt hij er niet van. Voor een boven-
schools Zorgadviesteam voelt hij niets. ‘Daar gaat

het altijd mis. Als je de zaak bovenschools trekt. Er
moet iemand op school zijn om te kijken wat het
probleem is. Anders wordt het een abstractie. Dan
krijg je situaties als in de casus hiernaast. En ook al
is dat dan één geval, het heeft een enorme impact
op de hele school.’

Goede samenwerking tussen onderwijs en jeugd-
zorg vindt Kees zeker heel belangrijk. ‘Je moet me
niet verkeerd begrijpen, we kunnen best veel voor
elkaar betekenen. Maar het kan zoveel helderder
georganiseerd worden.’ Op de vraag hoe dan,
geeft Kees drie punten die de verhoudingen zou-
den verbeteren.

• ‘Het begint ermee dat de zorgaanbieders als
één persoon richting scholen zouden moeten
optreden. Het zou simpel moeten zijn. Als
school er echt niet meer uitkomt, ondanks de
goede interne zorgstructuur, dan zou je één
persoon moeten kunnen bellen. Dan uitleggen:
dit is er aan de hand, hier is het dossier. Trekken

jullie nu maar de juiste instantie uit de kast.’ In
de praktijk loopt het momenteel totaal anders.
‘Je moest eens weten met hoeveel folders en
mails en verhalen ik bestookt word. Al die
instanties die zich profileren.‘Weet je wel wat
wij kunnen...’

• Dan heeft Kees ook nog een verzoek aan de
zorg na te denken hoe sommige vragen en
opmerkingen overkomen.‘Wat heel irritant
overkomt, is dat als je bij de zorginstanties aan-
klopt je eerst de vraag krijgt óf je probleem wel
een probleem is. En nog erger is het wanneer je
met je probleem eindelijk ergens voet aan de
grond krijgt bij de zorg, dat je dan hoort ‘goh,
waarom ben je niet veel eerder gekomen?’

• Tenslotte wil Kees aangeven dat de basis van de
praktische dilemma’s voor een groot deel ook
ligt in factoren die eigenlijk buiten onderwijs en
zorg liggen.‘We moeten elkaar geen dingen
kwalijk nemen die eigenlijk liggen op een heel
ander vlak. En dat is dat er gewoon een groot
capaciteitsprobleem is. Soms moet de zorg nee
verkopen omdat er geen plek is. De minister
wekt de indruk dat de wachtlijsten steeds kor-
ter worden. Maar wat ik merk is dat de wacht-
lijsten verschuiven van de voordeur naar de vol-
gende deur. Er wachten nog steeds jongeren
veel te lang op een plek bij een zorgaanbieder.
Dat vind ik behoorlijk onverteerbaar.’

S c h o l e n g e m e e n s c h a p Wolfsbos Hoogeveen 

‘Je zou één persoon moeten
kunnen bellen en uitleggen:
dit is er aan de hand, hier is het
dossier. Trekken jullie nu maar
de juiste instantie uit de kast...’

Casus: waar blijft de zorg als het echt nodig is?
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Kees ter Heide
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Martin Zuidema is sinds vijf jaar coördinator van
het samenwerkingsverband 4.05. Dit verband is
het grootste van Drenthe. Er zijn 53 openbare
basisscholen bij aangesloten met in totaal
7600 leerlingen. Er zit ook een school voor speci-
aal basisonderwijs bij. Martin heeft het druk.
‘Het is nogal hectisch, er zijn heel veel vragen over
de zorg van leerlingen. En er zit vaak werk aan
vast.’ Hij houdt zijn mobieltje aan tijdens het inter-
view. Zijn commentaar: ‘Je bent dienstverlenend
of je bent het niet.’

Martin voelt zich een spin in een groot web. Hij
heeft contacten met besturen, intern begeleiders
en externe instanties. Daartoe behoren vertegen-
woordigers van het clusteronderwijs (alle soor-
ten), het maatschappelijk werk, de jeugdgezond-
heidszorg, de leerplichtambtenaar, de politie en
de jeugdpsychiatrie. Martin kent veel mensen en
is op de hoogte van procedures en regels binnen
de zorg.

Hij legt uit hoe het moet gaan werken.‘Allereerst
is het zo dat de buurtnetwerken opgeheven gaan
worden. De gedachte is dat elke school binnen de
eigen muren de zorg zo goed mogelijk regelt.
Ze moeten zelf hun interne zorgstructuur op orde

hebben. De gemeente Emmen zorgt dat op elke
school een schoolmaatschappelijk werker wordt
toegevoegd. Die kan met de schoolarts en de
intern begeleider van school heel veel problemen
tackelen.’

Het gat dat ontstaat door het opheffen van de
buurtnetwerken, kan volgens Martin goed en
efficiënt worden opgevuld door één groot
Zorgadviesteam, dat werkt voor alle aangesloten
scholen. Hij stelt het zich als volgt voor: ‘Als er
meervoudige vraagstukken zijn, waarbij je proble-
matiek hebt die binnen de school moeilijk oplos-
baar is, dan kan de intern begeleider een telefoon-
tje plegen naar het Zorgadviesteam. Die kunnen
dan helpen met de oplossing.’

Hij heeft het nog niet gezegd of de telefoon gaat.
Martin schakelt naadloos over op onvervalst
Oostgronings en meldt dat hij tot drie uur in
bespreking zit. Bel rond die tijd even terug? 

Voor Martin is één ding heel belangrijk. En dat is
de manier waarop het ZAT gaat werken.‘Het succes
van zo’n platformoverleg staat en valt met hoe je
de besprekingen organiseert. De manier waarop
dat nu soms ging in het zorgplatform was vaak
superirritant. Dan bracht iemand een casus in en
vertelde ‘ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan’.
Maar intussen was het allemaal achteraf gepraat,
de race was al gelopen, er was geen intervisie.
Dat stond me tegen. Dat gaan we dus echt anders
doen.’

De werkwijze wordt nu volgens Martin als volgt:
‘Een intern begeleider brengt een casus in, het
ZAT haalt de juiste mensen bij elkaar die gelijk-
tijdig en op basis van dezelfde informatie hun
licht laten schijnen op de casus in kwestie.
Zij maken een plan. Dat wordt teruggekoppeld
naar de IB-er. Als er nog mogelijkheden zijn op
school, dan wordt daarover overlegd, als er exter-
ne hulp nodig is, dan wordt dat ook door het ZAT
geregeld.’

Het klinkt spannend. Een man die uitermate geïrriteerd is over het disfunctioneren van het bestaande zorgplatform (dat hij

zelf voorzit) gaat de boel renoveren. Martin Zuidema werkt aan de opzet van een Zorgadviesteam nieuwe stijl voor het

openbare basisonderwijs in de gemeente Emmen, binnen de gemeente Borger-Odoorn, de scholen van de voormalige

gemeente Odoorn en het buitensteedse deel van Coevorden. Breedbeeld vroeg hem of hij denkt dat dit gaat werken en waarom.
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Klaar is Martin nog lang niet. Hij moet nog aan de
slag met zijn team. Hij wil bezig met het beschrij-
ven van scenario’s voor scholen, Een ‘wat-te-doen-
in-geval-van-x’ boekje moet dat worden. Verder
werkt hij aan het voorbereiden van convenanten
met alle samenwerkingspartners die zich bereid
zullen moeten verklaren om menskracht in te
zetten ten behoeve van het ZAT. Hij is in contact
met peuterspeelzalen om daar bij aan te sluiten.
Daarnaast wil hij ook scholingen ‘signaleren’ aan-
bieden aan alle aangesloten scholen binnen het
WSNS-verband, gratis verzorgd door BJZ Drenthe.
‘Dat loopt al; het kan nog uitgebreid worden.’

Martin wil nog voor de zomer starten met het ZAT

nieuwe stijl. Hij ziet het zonnig in. Het enige risico
is volgens hem dat het ZAT ten onder zou kunnen
gaan in een zee van vragen.‘Het ZAT vergadert in
principe 1 keer per maand. Als 1% van alle leerlin-
gen bij het ZAT wordt ingebracht, dan zitten we al
op acht casussen per vergadering. Dat is dan gelijk
de taks.’

Dan gaat klokslag drie uur weer de telefoon.
Dezelfde zware mannenstem van eerder op de
middag, het probleem zit hoog zeker. Het gaat
over een kind dat inmiddels al drie maanden
thuis zit.

Martin luister en knikt. ‘Ja, ja, ik snap het. Je moet
je ook even indekken, natuurlijk dat je daar niet
alleen mee komt...’ zegt Martin begrijpend.‘Heb je
al contact gehad met de JGZ? Oja. Nee, daar heb
je ook wel gelijk an.’ De mannen babbelen nog
wat door over bestuurlijke zaken en tactieken en
dan zegt Martin ‘Zeg, is het goed dat ik je later
nog even terugbel?’ Dat vindt de mannenstem
aan de andere kant van de lijn goed.

Martin Zuidema

a a n  d e M a n t i n g e r b r i n k i n E m m e n
Z o r g a d v i e s t e a m

De opzet van de Zorgadviesteams (ZAT’s) door Martin Zuidema en Djimmer Bosman worden door de

beleidsmaker jeugdzorg van de provincie Drenthe als pilotprojecten van veelbelovende ‘goodpractice’

beschouwd. Als de werkwijze inderdaad aanslaat en ook positief geëvalueerd wordt, zal de opzet van

meerdere bovenschoolse ZAT’s worden gestimuleerd, ook voor het MBO en VO. Bureau Jeugdzorg

Drenthe kan dan aanschuiven bij elk bovenschools Zorgadviesteam, zo is op dit moment de

bedoeling.

Dit is omdat er onvoldoende menskracht is om bij elke individuele school aan te sluiten in het

overleg. De zorgaanbieder Jeugdzorg Drenthe kan op scholen waar veel problematiek is extra ‘hands-

on’ inzet leveren, ook hiervoor stelt de provincie geld beschikbaar. 

‘Als 1% van alle leerlingen bij
het ZAT wordt ingebracht, dan
zitten we al op acht casussen
per vergadering. Dat is dan
gelijk de taks...’ 

‘De gemeente Emmen zorgt
dat op elke school een school-
maatschappelijk werker wordt
toegevoegd. Die kan met de
schoolarts en de intern bege-
leider van school heel veel
problemen tackelen...’
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Marjan is zelf van huis uit docente. Ze werkte ooit
op de huishoudschool en ze heeft achttien jaar
gewerkt aan een school voor speciaal onderwijs,
de Van der Reeschool. Ze geeft op het dr. Nassau-
college ook nog les, in het vak verzorging. Maar
het grootste deel van haar tijd gaat op aan het
organiseren van goede zorg voor leerlingen.

En dat is nodig.‘Anders dan bijvoorbeeld scholen
in Emmen en Groningen, heeft Assen ervoor geko-
zen om leerlingen met een indicatie leerwegonder-
steunend onderwijs (lwoo) te laten meegaan in het
reguliere onderwijs.’ Voor Assen geen aparte
lwoo-school of OPDC (zoals het in Emmen heet).

De lwoo-kinderen volgen onderwijs op één van
de drie niveaus binnen het VMBO. De ‘basisbe-
roepsgerichte leerweg’ de ‘kaderberoepsgerichte
leerweg’ en de ‘theoretische leerweg’.

Met name in de basisberoepsgerichte leerweg
zijn de klassen echt klein, de kinderen krijgen een
vast lokaal en een mentor die ze vaak zien.
‘De mentor is de spil, die heeft direct contact met
een leerlingbegeleider, een studiebegeleider en
een unitmanager. Dat is ons ‘kleine zorgteam.’ Er
is een orthopedagoog in dienst van de school.
Maatschappelijk werk wordt door de school zelf
extern ingehuurd.‘We kopen dat in, dat is onge-
bruikelijk, maar we vinden het belangrijk.’

Marjan zelf heeft het vaak erg druk met het orga-
niseren van de testen die nodig zijn om voor
ondermeer de lwoo-kinderen de juiste indicaties
te krijgen (en daarmee ook de benodigde extra
gelden). Ook gaat veel van haar werktijd zitten in
het verrichten van voorwerk voor het afnemen

van dyslexietoetsen.‘We hebben nu veertig leer-
lingen waarbij dyslexie is vastgesteld.’ Ook op
andere onderwijskundige zorgvragen van leerlin-
gen probeert de school een antwoord te bieden.

Marjan vindt dat het dr. Nassaucollege goed op
weg is om toe te groeien naar het aanbieden van
Passend Onderwijs. ‘In 2010 word je vanuit het
ministerie verplicht om passend onderwijs te
leveren. Dat houdt dus in dat je in principe alle
kinderen op je school kunt opvangen, ongeacht
hun beperking. Tenzij het duidelijk in het belang
van het kind is om speciaal onderwijs in te zetten.’

Alle zeilen worden bijgezet, en met succes lijkt
het.‘We vangen inmiddels 31 leerlingen met een
‘rugzakje’ op. Het gaat hierbij om kinderen met
ernstige gedragsmoeilijkheden, maar ook om
kinderen met een ziekte of een lichamelijke
beperking, die vroeger naar een speciale school
zouden zijn gegaan.’

Voor kinderen die gedragsmoeilijk zijn, langdurig
ziek, gehandicapt, doof of blind (en die respectie-
velijk een indicatie voor cluster 4, 3, 2 of 1-onder-
wijs hebben) kan een ambulant begeleider op
school komen die de docenten en de leerling en
ouders ondersteunt waar nodig. Aan Marjan de
schone taak om te zorgen dat die ambulante zorg
dan ook geregeld wordt.‘Daar moet ik soms echt
voor knokken, om zo’n ambulant begeleider dan
ook echt te mogen inzetten.’

Het dr. Nassaucollege heeft ook een eigen rebound-
voorziening geopend, voor leerlingen die uit de
school dreigen te vallen.‘Dat is landelijk heel bij-
zonder, dat je de rebound voorziening intern
organiseert. Je hebt ook scholen die ervoor kiezen
om dat geld naar de Centrale Opvang te sluizen of
een time-out voorziening van jeugdzorg, maar wij
willen het intern doen, omdat we denken dat leer-
lingen dan sneller terugkeren naar school.’

Marjan zou best meer willen inzetten op de leer-

lingen die in de rebound terechtkomen.‘We kun-
nen als school niet de zorg van de ouders overne-
men. Maar voor deze groep kinderen zou je wel
iets extra’s moeten organiseren. Een cursus foto-
grafie, sporten, dat soort dingen. Kinderen die uit-
vallen zijn vaak alleen.’

Er zijn ook een paar situaties waarin terugkeren
naar het dagelijkse schoolpatroon echt niet gaat
lukken. De criteria staan duidelijk op de folder die
Marjan gemaakt heeft.

• cluster 4-onderwijs nodig
• psychiatrische problemen die sociaal leren 

onmogelijk maken
• verslavingsproblematiek
• structureel oppositioneel crimineel gedrag
• straf/ civielrechtelijke plaatsing jji

‘Als we er binnen onze eigen, toch uitgebreide
zorgstructuur niet meer uitkomen, dan bespreken
we een leerling in ons eigen Zorgadviesteam.
Daar hebben we nu een ambulant begeleider
vanuit cluster 4 in en de leerplichtambtenaar.
Ik zou daar graag iemand van Bureau Jeugdzorg
in hebben, voor een directere weg naar de
Jeugdhulpverlening.‘

Op de mededeling dat Bureau Jeugdzorg wel aan
wil schuiven bij een Zorgadviesteam, maar alleen
als dat bovenschools (dus met meerdere VO-scho-
len in Assen) is, reageert Marjan teleurgesteld.‘Ik zie
dat niet zitten, ik ben zo bang dat je dan alleen over
dossiers gaat praten. Echt waar, zorg goed regelen
lukt alleen als je elkaar kent. Ik snap de gedachte-
gang ook niet. Wij hebben als ZAT eens per vier
weken een vergadering. Als dat al teveel is?’

Marjan Fredriks is sinds twee jaar zorgcoördinator op het dr. Nassaucollege, locatie Penta. Breedbeeld zocht haar op op

school, aan de Industrieweg 3 in Assen. In dit gebouw zijn de VMBO, HAVO en VWO ondergebracht. Marjans kamer zit in de

VMBO vleugel. Ze vertelt hoe hard het dr. Nassau werkt aan het constant verbeteren van de interne leerlingenzorg.

Z o r g  o p h e t D r. N a s s a u co l l e g e i n A s s e n
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De meisjes-wc op het dr. Nassaucollege, locatie
Penta. De toiletten zijn van onder en boven open,
je kunt de de voeten zien van degene die heeft
plaatsgenomen op de troon. Een meisje van een
jaar of vijftien, geflankeerd door twee vriendinnen,
staat op de bovenste rand van de verwarming en
probeert van bovenaf in de wc’s te kijken.
‘Gatverdamme! Ik zie iets geels en ... bruins!’.
Grote consternatie. 

De meisjes-wc. Zoveel meer dan een sanitaire
ruimte. Bij de wasbakken en spiegels een sociale
ontmoetingsplaats, een plek om vertrouwelijk-
heden uit te wisselen. Achter de gesloten deurtjes
de plek om je terug te trekken met je eigen
geheimen. Huilbuien, ondergoed checken, deo
bijsprayen, paniekaanvallen, misselijkheid, vin-
ger achterin de keel, stiekem roken. Zonder wc
geen innerlijk leven. Het kleinste zorgstructuur-
tje op elke school.

In de volle aula kwetteren de kinderen door
elkaar. Groepjes formeren zich en af en toe trekt
een kind zich los van de groep en gaat quasi-non-
chalant op pad, op zoek naar een nieuwe aanslui-
ting. In alle drukte is er één duidelijk baken. De
conciërgepost. 

Johanna is één van de vaste conciërges. Zij werkt
fulltime en ze is aanwezig vanaf het moment dat
de kinderen ‘s ochtend binnenkomen tot aan het
moment dat ze weer vertrekken. Ze houdt de sta-
tistieken intern bij. Ze deelt ongeveer tien aspi-
rientjes per week uit. Zonodig begeleid door een
boterham met hagelslag. Aan leerlingen en ook
aan docenten. Als ze kinderen ziet roken, zegt ze:
doe dat nou toch niet. Maar ze gaat niet klikken
bij de ouders. 

Johanna heeft oog voor de leerlingen. ‘Soms
schieten ze op me, soms kletsen ze tegen me aan.

Ik luister wel. Nu het weer lente wordt, plak ik
blarenpleisters bij de meisjes.’ Soms komt ze din-
gen tegen die haar bezorgd maken. ‘Dan zie ik
kinderen die vrij van school zijn en die blijven
hier voor school hangen. Dan vraag ik wel, moe-
ten jullie niet naar huis? En dan blijkt dat hun
ouders pas om acht uur ‘s avonds thuiskomen, tot
die tijd is er niemand thuis. Dat begroot mij voor
die kinderen.’ 

Soms vertellen leerlingen meer aan mij dan aan
de docenten, denkt Johanna. Over problemen
thuis, ook wel over alcohol en drugs. Als ze het
nodig vindt, neemt Johanna contact op met de
mentor van de leerling. ‘Ik zeg, je vertelt me dit
nou wel, maar je weet dat ik het aan je mentor
vertel hè?’ Of de leerlingen dat erg vinden? ‘Ik
geloof het niet, Ik denk dat ze het in hun hart wel
graag willen dat ik het verder vertel. Daarom
komen ze er misschien wel mee.’ 

‘De mentor is de spil, die heeft direct
contact met leerlingbegeleider, studie-
begeleider en unitmanager. Dat is ons
‘kleine zorgteam..’.

‘We kunnen als school niet de zorg
van de ouders overnemen. Maar voor
deze groep kinderen zou je wel iets
extra’s moeten organiseren..’.

Johanna en Marjan
Casus: Johanna voor blarenpleisters en advies
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De juf van groep 3 maakt zich zorgen over de
kleine Liliane. Ze loopt er vaak onverzorgd bij.
Haar kleren zijn niet schoon. Ook krijgt ze geen
eten mee naar school. Zo zijn er meer signalen
die erop wijzen dat Liliane thuis niet krijgt wat
zij nodig heeft. De juf vindt het lastig, de direc-
teur van de school ook. Het AMK gaan bellen is
een veel te grote stap, vindt school. Ze besluiten
om de schoolmaatschappelijk werkster te vragen,
die tevens algemeen maatschappelijk werkster is.
Zij gaat bij de moeder van Liliane op huisbezoek
en merkt dat er beslist geen sprake is van moed-
willige verwaarlozing. De moeder van Liliane zit
in een moeilijke periode. Ze is net gescheiden en
kan de zorg voor haar twee kinderen niet goed
aan. De maatschappelijk werkster heeft begrip.
Ze spreken over mogelijke oplossingen. Om een
vinger aan de pols te houden spreekt de maat-
schappelijk werkster met moeder af, dat school
haar inseint als er zorgen zijn. Moeder vindt het
goed; als het goed is voor de kinderen. 

Ander voorbeeld. Op school valt op dat een moe-
der zich vreemd gedraagt. In het dorp weet men
dat zij steelt in winkels. Tegen de juf zegt ze, waar
haar zoon bij is, glashard: stelen mag niet, dat
weten we allemaal. De maatschappelijk werkster
bezoekt het gezin en kijkt wat er gebeurt. Moeder
zegt vaak irreële dingen, die volgens haar waar zijn
en ze eist van haar zoon dat hij haar daarin volgt.
De jongen raakt steeds meer in de war, wat zijn
moeder zegt spoort niet met wat hij ziet en hoort.
Moeder vindt niet dat ze ziek is en wil zich niet
laten behandelen. De maatschappelijk werkster pro-
beert moeder te motiveren om hulp te accepteren.

Ergens anders. Een jongen uit groep 8 wordt
geslagen door zijn vader. De signalen lijken duide-
lijk, de schoolarts heeft verdachte blauwe plekken
gezien. De maatschappelijk werkster wordt inge-
schakeld, want die is goed in moeilijke gesprek-
ken voeren. De jongen zelf geeft toe dat hij wel
eens een klap krijgt. Maar hij wil absoluut niet
dat er werk van gemaakt wordt. Hij wil zijn eigen

vader niet in diskrediet brengen. De maatschap-
pelijk werkster spreekt met hem af op welke
manier hij de situatie voor zichzelf veiliger kan
maken. Hij heeft een opa en oma waar hij kan
aanbellen in geval van nood. Zo spreken ze het af.
Ze meldt het nog niet bij het AMK.

Elders in de buurt zijn problemen rondom een
gezin. De kinderen blijven opeens weg van school.
Thuis blijkt de zaak in rep en roer. Moeder moet
opgenomen worden bij de GGZ, vader komt net
thuis voor weekendverlof. De kinderen zijn bang
voor vader, hij heeft wanen en hij vertelde hen de
vorige keer tijdens weekendverlof dat er wormen
in hun bed kruipen. Ook opa en oma zijn doods-
bang voor de man. Het is vrijdagmiddag en ten
einde raad belt de maatschappelijk werkster naar
Bureau Jeugdzorg om te vragen of er met spoed
een Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) gere-
geld kan worden, zodat de kinderen vanuit huis
naar een veilige plek gebracht kunnen worden.
Zou dat lukken?’

Het begon allemaal toen Titi zelf 20 was. Ze kreeg
persoonlijke problemen, waar ze hulp bij nodig
had. Ze kwam daarvoor terecht bij het maatschap-
pelijk werk. Daar werd ze vervolgens zo goed
geholpen dat het vlammetje ontstak.‘Ik dacht: zulke
goed hulp zouden meer mensen moeten hebben.’

Vanuit deze inspiratie is Titi de opleiding maat-
schappelijk werk gaan doen aan de Haagse
Sociale Academie. Ze koos er bewust voor om
‘breed’ te blijven werken en koos de richting alge-
meen maatschappelijk werk. Ze ging stage lopen
bij de gemeente Naaldwijk. Haar eerste betaalde 

baan kreeg ze al tijdens haar opleiding; bij de
afdeling Sociale Zaken van de gemeente Schiedam.
Later werkte ze bij de Stichting Maatschappelijk
Werk van de zeven Westlandse gemeentes.
Daarbij ging het om ziektevervanging en de 
24-uurs diensten.
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Vrij heftig werk.‘Ik werkte daar veel samen met de
politie. Slachtofferhulp viel toen ook onder onze
taken. Bij verkrachtingszaken moest ik vrouwen
naar het ziekenhuis begeleiden. Ik herinner me
ook nog heel goed dat ik een keer mee ben
gegaan naar het ziekenhuis met een tuinders-
vrouw die helemaal verbrand was. De benzine-
tank waarmee een kas verwarmd werd, was
geëxplodeerd waar ze bij stond.’

In totaal bleef Titi vijftien jaar in het westen wer-
ken. Tot ze ging scheiden en tegen haar wil alleen
voor de opvoeding van de kinderen kwam te
staan (ze had er toen twee, een aantal jaren later
kwam daar een derde bij). ‘Ik werkte in die periode
van de scheiding in Maassluis, bij een geweldig
leuk team. Maar ik zag het niet zitten om daar met
mijn kinderen op een flat te gaan wonen en ik
besloot om terug te gaan naar mijn geboorte-
streek, dichter bij mijn familie.’ En zo gebeurde het.

Via het schrijven van open sollicitaties kreeg ze
gelukkig weer een baan.‘De Drentse Federatie
voor Maatschappelijk Werk wilde een vierentwin-
tiguursdienst opzetten. Daar had ik ervaring mee.
Dus ik kon aan de slag. En ik doe dat nu nog
steeds.’Titi startte in Emmen en nu werkt ze in
Borger-Odoorn. Naar tevredenheid. En niet te ver
rijden van haar huis.

Titi’s visie op de maatschappij is kritisch en vanuit
die houding benadert ze ook gezinsproblematiek.
‘Ik zal niet snel mensen veroordelen die moeilijk-

heden ondervinden bij het opvoeden van hun
kinderen. Onze maatschappij is ook niet bepaald
vriendelijk voor ouders. Als ik alleen al naar mezelf
kijk: als je alleen bent en je moet werken en kinde-
ren opvoeden... het is bijna niet te doen.’

Volgens Titi is het niet normaal wat hier, met name
van moeders, gevraagd wordt.‘Er wordt verwacht
dat je niets anders doet dan als een gek heen en
weer rennen om alles voor elkaar te boksen.
Kijk eens naar Duitsland, onze buren. Daar krijgen
vrouwen twee jaar zwangerschapsverlof. Ze heb-
ben de tijd om te investeren in een netwerk, men-
sen op wie ze terug kunnen vallen bij de zorg voor
hun kind. Hier krijg je net de tijd om te herstellen.
Een van mijn kinderen moest als baby twee keer
geopereerd worden, daar moest ik dan vakantie-
dagen voor opnemen. Ik bedoel maar, dat is toch
krom?’

Titi heeft het altijd als waardevol ervaren dat ze in
de buurt woont waar ze werkt, dat ze de mensen
kent en dat ze contacten heeft opgebouwd op
school en in de gezinnen zelf. ‘Ik denk dat het heel
belangrijk is dat je schoolmaatschappelijk werk
en algemeen maatschappelijk werk met elkaar
combineert. Zodat je wat er in het gezin gebeurt
en wat je op school ziet echt goed naast elkaar
legt. Pas dan krijg je het beeld compleet. Dat
noem ik ‘de kracht van de driehoek’. Het beeld is
helder en je kunt alle partijen gebruiken, mobili-
seren, in de hulpverlening aan het kind.’

Wat het schoolmaatschappelijk werk betreft geeft
Titi het estafettestokje nu over aan haar jongere
collega Nienke Bunskoek. Er is, om organisatorische

redenen, gekozen voor een aparte functie school-
maatschappelijk werk.‘Het is lastig om de huidige
taken binnen het regulier maatschappelijk werk te
combineren met schoolmaatschappelijk werk. Je
hebt op school te maken met vaste tijdsblokken
en kunt dan niet meer flexibel genoeg inspringen
op andere zaken. Nadeel is wel dat Nienke nu
andere problemen binnen het gezin moet door-
verwijzen en er kracht van de driehoek school,
maatschappelijk werk, ouders verloren kan gaan.’
Een bezorgde zucht: ‘Nou ja, ik hoop dat Nienke er
een goede vorm voor vindt.’

Misschien kan Titi nog de nodige goede tips mee-
geven aan ‘het veld?’ Nu we toch bezig zijn zou
het zonde zijn om de opgedane expertise in het
putje te laten verdwijnen. Titi heeft enkele hart-
grondige adviezen.

• Ik zou willen dat de GGZ kinderen met proble-
men vaker dan eens in de zes weken ziet en dat
ze de kinderen en ouders huiswerkopdrachten
meegeven waaraan ze concreet kunnen werken.

• Ik zou willen dat Bureau Jeugdzorg nooit meer
nee verkoopt als wij bellen en ons niet het
gevoel geeft alsof we ons huiswerk nog eens
over moeten doen. School en maatschappelijk
werk hebben al een heel traject doorlopen
voordat ze bellen. Wij zijn ook professionals.

• Ik zou willen dat we met z’n allen onze ideaal-
beelden van hoe het leven moet zijn een beetje
bij zouden stellen. Ik kom zo vaak bij gezinnen
die zich een ‘outcast’ voelen, die denken dat ze
er niets van bakken. Mensen kunnen al het
gevoel van mislukking hebben als er ruzie is, of
als de kinderen veel vechten. Terwijl het in feite
gaat om iets wat helemaal niet abnormaal is.
Strijd en jaloezie horen erbij. Als je denkt dat
het perfecte harmonie moet zijn, heb je altijd
een gevoel van mislukking. Dat lijkt me nogal
zonde.

Titi Kamst is een zeer ervaren maatschappelijk werkster. Ze werkt bij de Stichting Welzijnswerk Borger Odoorn. Ze heeft zich

erg sterk gemaakt voor goede zorg voor kinderen en jongeren. Ze draagt nu het schoolmaatschappelijk werk over aan haar

jongere collega. Met bloedend hart, dat wel. Een persoonlijk portret van een betrokken werker.

Schoolmaatschappelijk werk in B o r g e r - O d o o r n

‘Onze maatschappij is ook niet
bepaald vriendelijk voor ouders.
Als ik alleen al naar mezelf kijk:
als je alleen bent en je moet wer-
ken en kinderen opvoeden… het
is bijna niet te doen’

‘Ik denk dat het belangrijk is dat
je schoolmaatschappelijk werk
en algemeen maatschappelijk
werk met elkaar combineert...’  

Casuistiek uit de praktijk

Titi Kamst



bureaucratische sfeer, eerder een enthousiaste en
geïnteresseerde sfeer. En op een bepaalde manier
zakelijk, in de zin van niet vrijblijvend. 

‘Kunnen die ZAT’s de vraag eigenlijk wel aan?
Als je bedenkt dat het ZAT in Emmen met 1%
van de 7000 leerlingen al ‘volloopt?’
Het klopt dat de ZAT’s op dit moment eens per
vier weken vergaderen en het kan dus voorkomen
dat ze soms teveel leerlingen ‘te verwerken’ krijgen.
Als er sprake is van problemen die niet kunnen
wachten en die ook het maatschappelijk werk
niet op kan lossen, dan kan de schoolmaatschap-
pelijk werkende natuurlijk altijd zelf contact
opnemen met Bureau Jeugdzorg. Even een email
in cc aan het ZAT sturen en het is klaar. We willen
het niet moeilijker maken, maar juist makkelijker.
En het ZAT moet snel opereren en de leerkracht
ook laten weten dat er iets gebeurt met het sig-
naal. Dat kan niet altijd in detail, maar wel in
grote lijnen. Dat is niet meer dan billijk. 

‘Er wordt nogal veel gevraagd van leerkrach-
ten en docenten als het gaat om het signaleren
van problemen en het aankaarten daarvan met
ouders. Als je op scholen kijkt, merk je dat op

sommige scholen maar zo weinig problemen
worden opgemerkt. Dat kan toeval zijn, maar
het zou ook goed een blinde vlek kunnen
betreffen. Kan Bureau Jeugdzorg hier niet wat
aan doen?’
Ik heb vanuit het ZAT in Hoogeveen gehoord dat
er wel behoefte is aan mogelijkheden om de leer-
krachten te versterken in hun rol. Leerkrachten
vinden het vaak moeilijk om gesprekken aan te
gaan met ouders. Wij hebben daarom vanuit
Bureau Jeugdzorg Drenthe een scholing opgezet
over dit onderwerp. Het gaat om een geheel ver-
nieuwde training die we mogen aanbieden aan
scholen dankzij een subsidie van de Provincie
Drenthe. We bieden in de training praktische
informatie over het signaleren van problemen
bij kinderen en over het motiveren van kind en
ouders om er iets aan te doen. Het is een training
van één dag met een mogelijkheid om te kiezen
voor een verdiepingstraining. 

‘Kun je alvast een paar vingerwijzingen geven?
Ik weet uit eigen ervaring dat het soms heel lastig
is om bij ouders of leerlingen aan te kaarten dat
je denkt dat het niet goed gaat. Maar het is leer-
baar. Het is vooral een kwestie van beginnen met

een goede openingszin. Begin met iets wat je zelf
ziet. En vraag dan of de ander dat herkent. En ook
al hanteer je keurig deze regels, er komt altijd een
reactie. Bij kleinere kinderen schrikken ouders
vaak of ze reageren met ongeloof, soms boosheid.
Dat is in principe heel normaal. Als ouder wil je
dat je kind gezond en leuk en blij is nietwaar?
Pubers kunnen ook vreselijk heftig reageren.
Docenten voelen zich daardoor nogal eens
onmachtig. Ze hebben het gevoel dat ze net zo
goed tegen het bankje kunnen praten. Het is niet
echt leuk als je een jongen van 16 wilt laten
weten dat je je zorgen over hem maakt en zo’n
leerling steekt gewoon de middelvinger op. Dan
denk je ook waar doe ik het voor? ‘Toch zou ik
adviseren: zeg rustig wat je te zeggen hebt en laat
de zaak even rusten *). Geef de ouders of het kind
de tijd om de zaak te laten bezinken en vraag er
later nog eens naar. Toon je interesse. Je weet niet
half hoeveel invloed je met zo’n eenvoudige vraag
eigenlijk kunt hebben op het leven van een kind. 

*) Dit advies geldt niet voor (uitzonderlijke) situaties
waarin je vermoedt dat het aankaarten van het pro-
bleem jezelf of het kind in gevaar zou kunnen brengen

Kritiek vanuit het onderwijs:

antwoorden van Bureau Jeugdzorg

‘We willen nooit meer horen: waarom heb je
niet eerder gebeld? En ook niet: is het wel een
probleem?’
Als het zo gaat, dan klopt dat niet. Zulke medede-
lingen zijn denk ik goed bedoeld, maar ze kun-
nen voor medeprofessionals zeer vervelend over-
komen. Ze willen hun ervaring delen, maar hun
vraag wordt teruggekaatst. We willen dat verbete-
ren door intern betere afspraken te maken over
de telefonische bejegening van klanten. Als iemand
van een school belt met een probleem, of als een
schoolmaatschappelijk werkende een zaak wil
voorleggen, dan zal Bureau Jeugdzorg natuurlijk
minstens een geïnteresseerd luisterend oor moe-
ten bieden en meedenken. Ook als het niet
meteen nodig mocht blijken om vanuit BJZ uit te
rukken met gierende sirenes. Respect en vertrou-
wen in de andere professionals, dat zijn de sleu-
telwoorden. Daar zullen we aan werken. 

‘We willen alleen praten met iemand die de
situatie op school kent, met wie we contact
hebben en die we vertrouwen.’
Dit vind ik op zich een redelijk logische wens.
Het is alleen zo dat we niet op elke school een

contactpersoon vanuit Bureau Jeugdzorg kunnen
zetten. Net zomin als RENN 4 of het REC 3 dat
kunnen. Daarvoor hebben we onvoldoende forma-
tie. Wat we wel gaan doen: we zullen vaste contact-
personen voor het onderwijs aanwijzen binnen
Bureau Jeugdzorg Drenthe. Op dit moment heb-
ben we dat voor de pilotgemeenten Hoogeveen
en Emmen al gedaan. In Hoogeveen zit Jaccoline
Caprino voor het samenwerkingsverband van
Christelijke basisscholen. In Emmen zit Gonny
Schuurman voor het samenwerkingsverband voor
openbare basisscholen. Zij onderhouden regulier
contact met het bovenschoolse Zorgadviesteam
(ZAT) van hun samenwerkingsverband. Ze verdie-
pen zich in wat er speelt op scholen en zorgen
dat ze de situatie op scholen beter leren kennen.
Ze worden meestal gebeld door de coördinator
van het zorgteam of het schoolmaatschappelijk
werk. Maar ook een IB-er of individuele leerkracht
die zich klem voelt zitten in een situatie en die er
niet uit komt binnen de eigen zorgstructuur, kan
altijd bellen.

‘Die Zorgadviesteams staan te ver van de
school. Als je in zo’n team over leerlingen gaat

praten, dan praat je over dossiers, niet over
hoe het echt is. Het wordt bureaucratisch.’
Ik snap deze gedachtengang wel. En eerlijk
gezegd: toen ik mezelf verdiepte in de project-
rapporten dacht ik op een gegeven moment ook:
waar blijft het kind nu in deze papierwinkel?
Maar vanuit het JOT weet ik dat het wel degelijk
kan werken. Zaken worden op foute wijze bureau-
cratisch als je niet goed luistert en kijkt. Of als je
beslissingen en acties uitstelt. Een papieren casus
met een goede toelichting kan wel degelijk goed
behandeld worden. De voorwaarde is dat je van
elk ZAT een team weet te maken, waarin mensen
werkelijk collegiaal samenwerken. Het moet geen
groep instellingen zijn, die zich verschuilen ach-
ter regeltjes en privacywetten, het moeten men-
sen zijn die betrokken zijn bij dat ene kind dat op
dat moment besproken wordt. Verder is de kwa-
liteit van het samenwerken belangrijk, de manier
waarop dat geregeld wordt. We zorgen voor een
strakke regie en een vaste werkwijze, waaraan cri-
teria ten grondslag liggen die helder zijn, navolg-
baar én uitvoerbaar. Van wat ik nu kan beoorde-
len kunnen de ZAT’s echt goed gaan werken.
Binnen de huidige pilotprojecten heerst geen

Zoals in de voorafgaande artikelen in deze Breedbeeld te lezen valt, zijn de ervaringen van het onderwijs met ‘de zorg’

(en Bureau Jeugdzorg) niet onverdeeld positief. Breedbeeld vroeg Theo Platje, projectleider Aansluiting Onderwijs en Zorg

vanuit Bureau Jeugdzorg Drenthe, om te reageren op de kritiek die wordt geuit. Hij doet dat graag.‘Ik wil allereerst namens

Bureau Jeugdzorg zeggen dat we ons de kritiek aantrekken. We gaan hier echt iets mee doen.’

‘Niet té moeilijk maken.’

Theo Platje werkt bij Bureau Jeugdzorg Drenthe,

op de afdeling Service. Hij is sinds kort aangesteld

als projectleider om de aansluiting van Bureau

Jeugdzorg Drenthe op het onderwijs te

verbeteren. Theo is ook projectleider vanuit

Bureau Jeugdzorg voor het JOT-project, dat zich

richt op jongeren die het risico lopen in het

criminele circuit te geraken. 

In het JOT werken diverse ketenpartners (naast

Bureau Jeugdzorg Drenthe en de politie nog zeven

andere instanties ) samen in een handzaam en

zeer praktisch opererend team. Dat JOT is een

succes: er komen sinds de instelling van het JOT

minder jongeren in aanraking met justitie. 

Aan Theo de taak om ook voor wat betreft de

samenwerking tussen het onderwijs en de zorg

een verbeterslag te maken. Hij vindt het een

belangrijk project, maar niet eenvoudig. Theo

heeft zelf ooit in het onderwijs gewerkt en weet

dus dat het hard werken is en dat je tegen heel

wat problemen aan kunt lopen. 

Het project is voor Theo een uitdaging waar hij zo

praktisch mogelijk mee om wil gaan. ‘Mijn

uitgangspunt is, dat we een werkwijze moeten

ontwikkelen waarin we het kind altijd centraal

zetten. Ik wil streven naar een methode waarin je

snel en zichtbaar resultaat kunt boeken. Dat kan,

dat weet ik zeker.’

Theo Platje werkt bij het Centraal Bureau in Assen

en is te bereiken via: theo.platje@bjzdrenthe.nl
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Theo Platje
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Binnen het onderwijs zijn in de loop der jaren veel ervaringen opgedaan met het AMK. Soms positief, soms negatief. Omdat

de problematiek soms zo ingrijpend is, blijven slechte ervaringen soms lang doorwerken. Het zou echter jammer zijn om die

ervaringen de boventoon te laten voeren. Dat zou het AMK tekort doen en ook de kinderen die dankzij het AMK wél heel

goed geholpen zijn. Breedbeeld legde twee zeer ervaren medewerkers van Bureau Jeugdzorg Drenthe acht veelgemaakte

opmerkingen voor.
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1. Op onze school komt kindermishandeling
maar heel sporadisch voor
Statistisch gezien kan dit niet. Op elke school
zul je in principe kinderen aantreffen bij wie
sprake is van kindermishandeling, psychisch,
lichamelijk of seksueel. De ernst varieert
natuurlijk. De kwaliteit van de signalering is
niet op alle scholen echter even goed ontwik-
keld; er zijn scholen die echt nooit bellen met
het AMK en er zijn scholen die regelmatig bel-
len. Als er een actieve schoolmaatschappelijk
werker is, dan horen we meer. Het lijkt dus
nog erg afhankelijk van individuele personen,
schoolbeleid en de ervaringen. De keuze om
zorgen die buiten de school spelen aan te
kaarten, ligt bij de school.

2. Als je school met het BJZ te maken heeft,
krijg je een negatief imago
Dat kun je net zo goed omkeren. Als je veel
kinderen hebt die zorg nodig hebben en je
zorgt dat ze die zorg ook krijgen, dan ben je
als school in principe goed bezig.

3. Het is slecht werkbaar dat je niet anoniem
kunt melden bij het AMK
Je kunt wel anoniem melden als de veiligheid
van jou als melder of de veiligheid van het
kind in het geding is. Maar het is wel beter als
je ‘open’ meldt. Als je twijfelt kun je altijd bel-
len om advies te vragen.

4. School is er om kinderen iets te leren,
niet om de zorg over te nemen
Scholen doen hun uiterste best om kinderen
een veilige omgeving te bieden. Dan kunnen
ze zich ontwikkelen en leren. Dus in die zin is
goede zorg natuurlijk ook een taak van de
school. Maar als de problemen voor school te
complex worden, dan moeten ze de kans heb-
ben om de zorg over te dragen of te delen.
Anders wordt de last veel te zwaar.

5. Het is voor de leerkracht veel moeilijker
om te beginnen over problemen met ouders
dan voor een relatieve buitenstaander
Dat hangt er van af. Bij lichtere problematiek
kan de leerkracht juist een hele goede rol ver-
vullen. Het komt dan op een stukje gespreks-
vaardigheid aan. De leerkracht kan heel snel
een probleem aankaarten, zonder de lading
te groot te maken voor zichzelf of voor de
ouders. Presenteer het maar als meedenken in
het belang van het kind, ouders waarderen
dat. Zolang je medewerking van ouders ver-
wacht kom je heel ver als school. Daarom
adviseren we soms bellers ook om toch zelf
de stoute schoenen aan te trekken. Of om bij-
voorbeeld het schoolmaatschappelijk werk in
te schakelen. Willen ouders niet meewerken
en herkennen ze de zorgen niet, overweeg
dan Bureau Jeugdzorg te bellen een melding
van zorg te doen.

6. Je kunt beter wachten tot je bewijzen hebt
voordat je de ouders aanspreekt
Je hoeft niets te bewijzen. Je kunt zorgen
altijd het beste zo vroeg mogelijk bespreken.
De vraag ‘wij maken ons zorgen over uw kind,
we zien dat uw kind zich anders gedraagt de
laatste tijd ‘. Vervolgens benoem je wat er
anders is. En je vraagt ‘herkent u dat?’. Dat is
altijd een goed begin. Praat niet beschuldi-
gend, probeer juist de vertrouwensband met
ouders te versterken.

7. Het heeft geen zin het AMK te bellen want
ze doen toch niks
Die opmerking wordt vaak gemaakt. Het
onttrekt zich vaak aan de blik van de melder
wat het AMK allemaal doet. We ondernemen
natuurlijk wel degelijk actie. We moeten
alleen wel voldoende feiten hebben in een
situatie. Daarnaast komen we ook nog wel
eens het geval tegen dat verwijzers overtuigd
zijn dat een kind mishandeld of verwaarloosd
wordt, terwijl de feiten eigenlijk vooral aange-
ven dat de ouders in kwestie er nogal andere
opvoedideeën op na houden. Maar dat is nog
geen mishandeling. Dan heb je dus een
meningsverschil, waarbij de emoties heel
hoog op kunnen lopen.

In een spagaat
Als je als professional betrokken bent bij een kind waarbij je mishandeling of misbruik vermoedt,

dan zit je in een dilemma. Je wilt het stoppen, maar je wilt het contact met de ouders en het kind

niet verliezen. Hoe maak je zo’n zwaar onderwerp bespreekbaar?

Het AMK is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Het is in de eerste plaats bedoeld als een

adviespunt waar mensen die zich zorgen maken over een kind advies kunnen krijgen over hoe ze

juist in deze ‘spagaatpositie’ het beste kunnen handelen. Als juridisch ingrijpen nodig lijkt, kan het

AMK een onderzoek instellen om te bepalen of er voldoende aanwijzingen zijn. De Raad voor de

Kinderbescherming beslist (op basis van de rapportage van het AMK) uiteindelijk over het ingrijpen. 

Niet tevreden?
Mocht het zo zijn dat het AMK volgens u niet naar tevredenheid adviseert of handelt, meld dat dan

bij de betrokken werker of de leidinggevende van het AMK. Het AMK staat open voor feedback en is

bereid tot het geven van uitleg. 

Signaleren kun je leren 

Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.
‘Problemen signaleren en bespreekbaar maken’.
Wat als ouders boos worden? Wat als je het mis
hebt? Wat als er meer achterweg komt dan je kunt
behappen? Dit zijn normale en reële angsten. 

Veel blijkt in de praktijk af te hangen van de
manier waarop je namens school een bepaald
probleem signaleert en vervolgens aan de orde stelt. 
De Serviceafdeling van Bureau Jeugdzorg Drenthe
biedt trainingen die voor leerkrachten, docenten,

interne begeleiders en directieleden interessant
kunnen zijn. De trainingen zijn onder meer: sig-
naleren, motiveren, vraaggericht werken en peda-
gogische advisering. 

Speciaal voor het MBO is er een training signale-
ren en motiveren die wordt verzorgd vanuit het
Equalproject zorgstructuur MBO in Drenthe uit-
gevoerd door STAMM CMO. Er kan gekozen wor-
den voor groepsinstructie voor teams over het
interpreteren van zorgsignalen, wat het met je
doet en waar je de zorgen neer moet leggen.
Verder zijn er kleinschaliger groepstrainingen

voor leerkrachten met specifieke vragen op
bepaalde deelterreinen en er is een ‘train-de-
trainer’ traject over het bereiken van leerlingen,
bestemd voor leerkrachten die hun eigen obser-
vatievaardigheden onder de loep willen nemen
en die interesse hebben om collega’s hierin te
coachen. 

Meer informatie is te verkrijgen via Nelly Everts,
Serviceafdeling Bureau Jeugdzorg Drenthe.
Telefoon:  0592 383700 of via STAMM CMO,
Carla van den Brake, telefoon: 0592-394400.

Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg Drenthe

Bel liever tien keer te vaak dan één keer te laat 


